BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT
BẮC
Số:

/QĐ-ĐHVB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày

tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ
trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của trường Đại học Việt Bắc
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC
Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 của Thủ tướng Chính
phủ về việc thành lập Trường Đại học Việt Bắc;
Căn cứ Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 06/8/2011 của Chủ tịch UBND
tỉnh Thái Nguyên về việc công nhận Hội đồng quản trị và các chức vụ lãnh đ ạo
Trường Đại học Việt Bắc;
Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2013 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo cho phép Trường Đại học Việt Bắc mở ngành đào tạo;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường Đại học Việt Bắc ban hành
kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2015 của Hội
đồng quản trị Trường Đại học Việt Bắc;
Căn cứ Điều lệ Trường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg
ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành khung
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ GD&ĐT về khối
lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi t ốt
nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại h ọc và quy trình xây d ựng,
thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo-NCKH-HTQT Trường Đại h ọc
Việt Bắc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại
học, hình thức đào tạo chính quy đối với sinh viên của trường Đại học Việt Bắc, cụ
thể:
TT
Ngành/Chương trình
Chuẩn Tiếng Anh
Ghi chú
1 CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ khí
TOEIC 350
2 CTĐT ngành Điện-Điện tử
TOEIC 350
3 CTĐT ngành CNTT
TOEIC 350
4 CTĐT ngành TT&MMT
TOEIC 350
5 CTĐT ngành Kế toán
TOEIC 350
6 CTĐT ngành QTKD
TOEIC 350

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định
trước đây về chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường Đại học Việt Bắc.
Điều 3. Hiệu trưởng giao cho Trưởng phòng Đào tạo-NCKH-HTQT chủ trì ph ối
hợp cùng các Khoa chuyên môn và các đơn vị có liên quan tổ chức tri ển khai t ừ khóa
3, tuyển sinh năm 2015.
Điều 4. Các Ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo-NCKH-HTQT, Trưởng khoa, Trưởng
các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (để báo cáo);
- BGH (để chỉ đạo);
- Như điều 4;
- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS. Nguyễn Đăng Bình

